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România: Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării  

  
 

Despre regiunea Deltei Dunării  
Delta Dunării este unul dintre cele mai valoroase habitate ale continentului, datorită faunei 
sălbatice și biodiversității specifice. 
Desemnată Rezervație a Biosferei UNESCO și sit RAMSAR în 1990, delta Dunării este cea de a 
doua deltă din Europa ca și mărime și cea mai bine conservată dintre deltele de pe continentul 
european. 
Caracteristica fizică și ecologică cea mai semnificativă a deltei o constituie întinderea vastă a 
zonelor umede, care cuprind mlaștini, lacuri și bălți cu apă dulce, cursuri de apă și canale. Cu o 
suprafață de 3 446 km2, delta Dunării constituie cea mai vastă zonă umedă din lume. Numai 9 % 
din întreaga sa suprafață se găsește permanent deasupra apei. 
Delta Dunării găzduiește o biodiversitate extraordinară și îndeplinește funcții ecologice 
importante. Numeroasele sale lacuri și mlaștini sunt habitatul a peste 1 200 de varietăți de 
plante, a 300 de specii de păsări, precum și a 45 de specii de pești de apă dulce. 
În deltă există 16 zone strict protejate unde nu este permisă desfășurarea de activități 
economice, precum și zone de reabilitare ecologică și zone-tampon între zonele cu activitate 
economică, unde se pot desfășura activități turistice atâta timp cât este asigurată protecția 
mediului.  
 

Provocare dublă pentru dezvoltarea Deltei Dunării 
Există o provocare dublă pentru dezvoltarea durabilă a deltei Dunării, și anume conservarea 
activelor sale ecologice și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii ei. 
Delta Dunării este cea mai mare dintre deltele naturale rămase în Europa și una dintre cele mai 
mari la nivel mondial. De asemenea, sectorul de aici al Dunării este singurul sector de fluviu 
cuprins în întregime într-o rezervație a biosferei. Este importantă conservarea tuturor activelor 
ecologice ale acestei zone. 
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Delta Dunării este, poate, una dintre regiunile cel mai puțin locuite din zona cu climă temperată 
a Europei, cu o populație de numai 10 000 de locuitori într-un singur oraș (Sulina) și în cele 
aproximativ 20 de sate risipite. Viața pentru locuitorii din inima deltei este o provocare, iar 
accesul la servicii sociale și economice esențiale este limitat. 
Delta se caracterizează prin izolarea pronunțată și viața aspră, în principal în condiții de 
subzistență. Transportul pe apă este adesea singura opțiune pentru a călători spre și dinspre 
destinațiile din inima Deltei. Comparativ cu regiunile rurale limitrofe, această zonă are un acces 
mai redus la servicii de bază, cum sunt de exemplu alimentarea cu apă curentă și canalizarea. 
Serviciile de sănătate și educație sunt, de asemenea, constrânse de gradul scăzut de 
accesibilitate și de populația în declin. Importanța ecologică și provocările economice și sociale 
ale acestei regiuni unice fac necesară elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare care să 
ghideze dezvoltarea durabilă a zonei.  
 

Contextul strategiei 
Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) din 
România, a solicitat sprijinul Băncii Mondiale. 
Banca Mondială a fost de acord să ofere servicii de consultanță pentru elaborarea unei strategii 
integrate de dezvoltare durabilă pentru Delta Dunării și pentru identificarea unor planuri de 
acțiune în vederea implementării strategiei. 
În acest scop, la 4 septembrie 2013, MDRAP și Banca Mondială au încheiat un acord de servicii 
de consultanță rambursabile. 
 
Banca Mondială sprijină guvernul României în elaborarea strategiei integrate de dezvoltare 
durabilă a deltei Dunării, în cadrul proiectului de servicii de consultanță rambursabile „Strategie 
integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o Investiție 
Teritorială Integrată” (Constanța). 
De asemenea, Banca Mondială sprijină și eforturile guvernului României de a implementa noul 
instrument de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) printr-o utilizare coordonată a fondurilor în 
delta Dunării, în conformitate cu orientările UE. Densitatea extrem de redusă a populației și 
izolarea ei fac din deltă o alegere potrivită pentru implementarea inițială a instrumentului ITI.  
 

Destinatarul serviciilor 
Destinatarul serviciilor de consultanță rambursabile oferite de Banca Mondială este guvernul 
României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
 

Părțile interesate 
Local – locuitorii și sectorul privat  

 Locuitorii, întreprinderile și alte entități și organizații non-guvernamentale din zona 
vizată de proiect 

 Camera de Comerț și Industrie Tulcea 

Local – sectorul public 

 Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea 

http://www.cciatl.ro/camera/
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Pages/paginaHome.aspx
http://www.primariatulcea.ro/consiliul-local
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 Orașele Sulina, Babadag, Isaccea și Măcin  

 Consiliile locale ale comunelor  

 Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea (ADDJ) 

 Patronatul Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România 

 Operatorul regional în domeniul apei și canalizării al Județului Tulcea (AquaServ ) 

 Operatorul regional din domeniul apei și canalizării al Județului Constanța (RAJA)  

 Oficiul de informare turistică 

 Muzeul și acvariul din cadrul Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării 
 

Reprezentanțele în teritoriu ale guvernului României 

 Instituția Prefectului - Județul Tulcea  

 Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) 

 Administrația Fluvială a Dunării de Jos  

 Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” (INCDDD)  

 Garda Națională de Mediu  

 Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (Constanța) 

Instituțiile la nivel central ale guvernului României  

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 Ministerul Fondurilor Europene 

 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului  

 Ministerul Economiei (Autoritatea Națională pentru Turism)  

 Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  

 Ministerul Sănătății 

 Ministerul Afacerilor Interne 

 Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 

 Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) 

 ONG-uri  

 Societatea Ornitologică Română 

 Asociația Salvați Dunărea și Delta 

 Asociația Vox Deltae 

 Fundația „Prietenii Deltei Dunării” 

 Asociația Salvați Dunărea și Delta - Academia Cațavencu 

Altele 

 Programul Patrimoniul Mondial UNESCO și „Omul și Biosfera” (MAB) UNESCO 

 Organizația „World Wide Fund for Nature” - WWF („Fondul Mondial pentru Natură”) 

http://www.primaria-sulina.ro/
http://www.primaria-babadag.ro/
http://www.isaccea.ro/
http://www.primariaorasuluimacin.ro/
http://www.addj.ro/
http://www.anat.ro/
https://www.aquaserv.ro/
http://www.rajac.ro/
http://www.prefecturatulcea.ro/
http://www.rowater.ro/default.aspx
http://www.afdj.ro/afdj_ro.html
http://www.ddbra.ro/
http://www.ddni.ro/index.php?page_id=84&siteSection=1&sectionTitle=Home
http://www.gnm.ro/sitenou/
http://www.rmri.ro/Home/Home.html?lang=ro
http://www.mdrt.ro/ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage
http://turism.gov.ro/
http://www.cultura.ro/
http://www.madr.ro/ro/
http://www.mt.ro/web14/
http://www.ms.ro/
http://www.mai.gov.ro/
http://mmediu.ro/new/
http://www.anl.ro/ro/
http://www.sor.ro/
http://salvatidelta.ro/
http://www.deltavox.ro/
http://www.delta-sulina.ro/content/html/ro/fpdd_info.htm
http://www.icr.ro/bucharest/the-danube-delta-31-2008/save-the-danube-and-its-delta-catavencu-academy-association.html
http://whc.unesco.org/
http://romania.panda.org/
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 Autoritatea ucraineană a Deltei 

Despre strategia integrată de dezvoltare durabilă a deltei Dunării 

Obiective 
Principalul obiectiv al strategiei este acela de a sprijini Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice în dezvoltarea planificată și sensibilă la aspectele de mediu a zonei deltei 
Dunării, o regiune bogată din perspectivă ecologică, dar încercată din punct de vedere 
economic, situată în partea de est a României. 
 
Acest obiectiv va fi atins prin: 

(i) elaborarea unei strategii cuprinzătoare de dezvoltare pentru regiunea deltei Dunării, 
care să integreze sectoarele esențiale; 

(ii) pregătirea unor planuri de acțiune care să contribuie la implementarea unei astfel 
de strategii în perioada de programare și finanțare 2014-2020 a Uniunii Europene; 

(iii) acordarea de sprijin pentru dezvoltarea unui cadru de implementare a unui nou 
instrument UE denumit „Investiții Teritoriale Integrate” (ITI) în România și 
identificarea, ca viabile, a programelor/regiunilor-pilot pentru ITI. 
 

Activități 
  

Nr. activitate Rezultat 

1-1 și 1-2 Raport Diagnostic pentru Rezervația Biosferei Delta 
Dunării și zonele limitrofe 

1-3 Furnizarea de persoane resursă pentru sesiunea 1 de 
consultări cu actorii relevanți privind proiectul de 
Raport Diagnostic 

1-4 Elaborarea declarației de viziune pentru regiunea 
Deltei Dunării 

2-1 Raportul de identificare a nevoilor teritoriale pe baza 
diagnosticului pentru zona Deltei Dunării. Acesta va 
cuprinde evaluarea sectorială a nevoilor și analiza 
strategică a fiecărui sector esențial 

2-2 Strategia integrată de dezvoltare durabilă a deltei 
Dunării 

2-3 Furnizarea de persoane resursă pentru două 
consultări publice privind proiectul Strategiei 
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Nr. activitate Rezultat 

2-5 Formularea propunerii ITI pentru Delta Dunării 
(perioada de programare 2014-2020)  

2-6 Raport privind Evaluarea Strategică de Mediu (ESM)  

2-9 Furnizarea de expertiză tehnică pentru elaborarea 
unei broșuri de promovare a Strategiei integrate de 
dezvoltare durabilă a Deltei Dunării 

2-4, 2-6, 2-7 și 
2-10 

Plan de acțiune care să includă proiectele prioritare 
pentru implementarea Strategiei, acordurile 
instituționale și mecanismul de monitorizare 

2-11 Furnizarea de persoane resursă pentru consultarea 
finală din cadrul sesiunii dedicate dezbaterii Planului 
de acțiune 

2-3, 2-11 Raportul final al consultărilor publice 

2-12 Furnizarea de persoane resursă pentru Conferința 
finală de diseminare a rezultatelor proiectului 

3-1 Stabilirea unui cadru metodologic național pentru 
definirea și implementarea ITI, inclusiv acorduri 
instituționale 

3-1 Elaborarea unui ghid pentru pregătirea proiectelor 
finanțate de instrumentul ITI 

4-1 Un document care să conțină mecanismul 
instituțional necesar pentru pregătirea ITI în Polul de 
Creștere Constanța 

4-1 O strategie de implementare a ITI în Polul de 
Creștere Constanța 

 Raportul final care să rezume principalele constatări 
și recomandări propuse 

 

Rezultate 
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Raportul de diagnostic 
A fost elaborat un amplu raport de diagnostic privind situația predominantă în ceea ce privește 
accesul la serviciile de bază, oportunitățile de creare de locuri de muncă și de creștere, precum 
și constrângerile din calea dezvoltării. 
 
O declarație de viziune pentru regiunea Deltei Dunării (2030) 
Analiza-diagnostic a fost completată de constatările rezultate în urma unor consultări 
participative cu localnicii și părțile interesate privind „preferințele” lor în ceea ce privește modul 
în care va arăta regiunea deltei Dunării în viitor, care au fost descrise în declarația de viziune. 
 
Raportul de evaluare a nevoilor 
În raportul de evaluare a nevoilor au fost documentate nevoile identificate, inclusiv schimbările 
de politică, cu scopul de a îndeplini viziunea convenită. 
 
Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării 
Strategia identifică zonele prioritare de intervenție recomandate și principalele proiecte din 
cadrul proiectului pentru fiecare sector în parte, în baza criteriilor cu un impact previzibil asupra 
obiectivelor strategice, dimensiunii geografice, nivelului de pregătire și durabilității financiare și 
administrative. Strategia stabilește conexiuni între toate acestea și resursele financiare ce vor fi 
alocate prin instrumentul ITI. 
 

Pașii următori 
Evaluarea Strategică de Mediu (aprilie 2015) 
Propunerea ITI (mai 2015)  
Planul de Acțiune (iunie 2015)  
 

Coordonarea cu politicile, strategiile și documentele UE 
La nivelul Uniunii Europene, cooperarea teritorială și fluxurile de tehnologie, mărfuri și capital 
reprezintă aspecte critice de dezvoltare și constituie factori esențiali pentru sprijinirea unei 
dezvoltări durabile. Articolul 3 din Tratatul de la Lisabona (2009) evidențiază faptul că Uniunea 
Europeană promovează coeziunea economică, socială și teritorială ca răspuns la provocările 
globalizării, ale schimbările climatice și demografice și cele în materie de securitate și energie. 
Formularea strategiei pentru regiunea delta Dunării („regiunea”) se subordonează principiilor și 
priorităților politicilor UE, ceea ce creează cadrul necesar unei politici teritoriale regionale ce 
are drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii. Strategia abordează în egală măsură aspecte 
privind protecția mediului și nevoile socio-economice, prin asigurarea de servicii de bază, 
oportunități de angajare, conectivitate și accesibilitate. Ea răspunde politicii de coeziune și, de 
asemenea, ia în considerare prioritățile Strategiei UE pentru regiunea Dunării. 

Următoarele documente reprezintă contextul UE pentru crearea strategiei integrate de 
dezvoltare durabilă a Deltei Dunării. 

http://www.mdrt.ro/userfiles/delta_dunarii/Delta_Dunarii_Raport_de_Diagnostic.pdf
http://www.mdrt.ro/userfiles/delta_dunarii/Delta_Dunarii_Viziunea_de_Dezvoltare.pdf
http://www.mdrt.ro/userfiles/delta_dunarii/Delta_Dunarii_draft_Raport_evaluare_nevoi.pdf
http://www.mdrt.ro/userfiles/delta_dunarii/draft_Strategie_Delta_Dunarii.pdf
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 Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020: spre o Europă inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, compusă din regiuni diverse  

Agenda teritorială evidențiază ca scop comun coeziunea teritorială pentru o dezvoltare mai 
armonioasă și echilibrată. În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(art. 174 și 175), toate politicile și acțiunile Uniunii ar trebui să contribuie la coeziunea 
economică, socială și teritorială. Prin urmare, factorii responsabili de conceperea și punerea în 
aplicare a politicilor sectoriale ar trebui să ia în considerare principiile și obiectivele agendei 
teritoriale. Coerența politicilor UE și naționale este de cea mai mare importanță pentru 
coeziunea teritorială. Cele mai multe politici au un impact teritorial semnificativ, influențând 
oportunitățile de dezvoltare ale teritoriilor în diferite moduri. Coordonarea diferitelor politici 
sectoriale, în vederea optimizării impactului teritorial și maximizării coerenței, poate spori în 
mod semnificativ succesul acestora și contribui, la toate nivelurile teritoriale, la evitarea 
efectelor negative cauzate de contradicțiile dintre politici. Acesta a fost un punct central în 
elaborarea acestei Strategii. Un echilibru optim între durabilitate, competitivitate și coeziunea 
socială poate fi atins printr‐o dezvoltare teritorială integrată. Citiți mai mult 
 

 Investiții în viitorul Europei – Al cincilea raport cu privire la coeziunea economică, 
socială și teritorială (noiembrie 2010)  

Al cincilea Raport de coeziune este primul raport adoptat în temeiul Tratatului de la Lisabona, 
care a adăugat obiectivelor duble de coeziune economică și socială pe cel de coeziune 
teritorială. Raportul: (i) analizează dimensiunea teritorială a accesului la servicii; (ii) acordă o 
atenție mărită schimbării climatice și mediului și (iii) analizează modul în care poate fi măsurat 
impactul teritorial al politicilor. Politica de coeziune reprezintă instrumentul principal al UE în 
vederea obținerii unei dezvoltări armonioase în cadrul Uniunii. Se bazează pe o viziune vastă ce 
cuprinde nu doar dezvoltarea economică a regiunilor rămase în urmă și susținerea grupurilor 
sociale vulnerabile, ci și durabilitatea mediului și respectarea caracteristicilor teritoriale și 
culturale ale diferitelor părți ale UE. Astfel cum se indică în revizuirea bugetului UE, sunt 
necesare progrese în special în următoarele domenii principale: concentrarea resurselor asupra 
obiectivelor Strategiei Europa 2020; obținerea angajamentului din partea statelor membre în 
ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor necesare pentru a asigura eficiența politicii și 
îmbunătățirea eficienței politicii, punând tot mai mult accentul pe rezultate. Legătura explicită 
dintre politica de coeziune și Strategia Europa 2020 oferă o reală oportunitate: (a) de a continua 
sprijinirea regiunilor mai sărace din UE în vederea reducerii decalajului față de celelalte regiuni; 
(b) de a facilita coordonarea între politicile UE și (c) de a transforma politica de coeziune într-un 
motor principal al creșterii, inclusiv din punct de vedere calitativ, pe întreg teritoriul UE, 
abordând în același timp provocări societale cum ar fi îmbătrânirea populației și schimbările 
climatice. Citiți mai mult 
 

 Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) aprobată de Comisia Europeană în 
decembrie 2010 și adoptată de România în 2011  

Dezbătute și convenite la nivel comunitar, aceste documente definesc nucleul cooperării 
regionale în regiunea Dunării. Cei patru piloni ai acestei strategii a Uniunii sunt conectarea 
regiunii Dunării (transport multimodal, cultură și turism, rețele energetice), protecția mediului 
(gestionarea resurselor de apă, protejarea biodiversității și gestionarea riscurilor de mediu), 

http://www.eu-territorial-agenda.eu/Reference%20Documents/Final%20TA2020.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_ro.cfm
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construirea prosperității (educație, cercetare, competitivitate) și îmbunătățirea guvernanței 
(capacitate instituțională și securitate internă). Ele se reflectă și în această strategie pentru 
dezvoltarea regiunii Deltei Dunării. Citiți mai mult 

Următoarele documente sprijină obiectivele de creștere a mobilității în regiunea Dunării și de 
utilizare optimă a rețelelor fluviale și maritime:  
 

 CARTE ALBĂ: Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – 
Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor 
(CE, 2011)  

Pe baza experiențelor acumulate, foaia de parcurs examinează evoluțiile din sectorul 
transporturilor, provocările viitoare și inițiativele de politică care trebuie avute în vedere la nivel 
mondial. Este prezentată viziunea Comisiei privind transporturile, împreună cu măsurile 
esențiale care vizează transformarea sistemului de transport european. Una dintre inițiative se 
concentrează pe un Spațiu de transport maritim european care ar urma să se transforme într-o 
„centură albastră” („Blue Belt”) de trafic maritim liber în Europa și în zonele învecinate, iar 
transportul naval ar trebui utilizat la potențial maxim. Citiți mai mult 
 

 Programul Transnațional Dunărea 2014-2020  
Acest program sprijină politica de integrare din regiunea Dunării, în anumite domenii, în 
temeiul Regulamentului privind dispozițiile comune (RDC) / Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDR) și creează o legătură cu Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD). 
„Integrarea politicilor” ar urma să se realizeze la un nivel inferior nivelului UE (așadar pentru a 
se evita duplicarea eforturilor de integrare a politicilor, la nivelul UE; de exemplu TEN-T în 
sectorul transporturilor), dar la un nivel superior nivelului național în domeniul respectiv. 
Proiectele transnaționale ar trebui să influențeze politicile naționale/regionale/locale. În scopul 
obținerii unui grad sporit de integrare teritorială a regiunii eterogene a Dunării, programul 
abordează provocări și nevoi comune în domeniile unde există așteptarea ca o cooperare 
transnațională să înregistreze cele mai bune rezultate (dezvoltarea și implementarea unor 
cadre, instrumente, servicii în ceea ce privește politicile, precum și a unor investiții-pilot 
concrete). Sunt vizate complementarități puternice cu SUERD extinsă. Prioritățile se referă la 
îmbunătățirea calității politicilor și a aplicării lor, îmbunătățindu-se cadrele instituționale de 
cooperare și oferindu-se soluții prin investiții concrete și acțiuni-pilot. În acest sens, există 
coordonare între Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) și autoritățile din 
Ucraina. Citiți mai mult 
 

 Politica maritimă integrată a Comisiei Europene – Creșterea albastră  
Strategia privind „creșterea albastră” vizează dezvoltarea durabilă a întregului sector marin și 
maritim. Aceasta recunoaște importanța mărilor și oceanelor pentru economia Europei, precum 
și potențialul lor de inovare și dezvoltare. Ea contribuie la atingerea obiectivelor strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 
Amenajarea teritoriului în regiunea Deltei Dunării se bazează pe următoarele documente UE 
privind principiile generale de planificare pentru dezvoltare teritorială urbană și rurală, cu 
scopul de a asigura un proces democratic și o dezvoltare echilibrată și durabilă. Citiți mai mult 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white_paper_com%282011%29_144_en.pdf
http://www.danube-region.eu/communication/news/485211-danube-2014-2020-a-new-transnational-etc-programme
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_ro.htm
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 Carta europeană a amenajării teritoriului – Carta de la Torremolinos (adoptată la 20 
mai 1983 la Torremolinos, Spania)  

Carta susține că amenajarea teritorial/spațială ar trebui să fie: 
Democratică: trebuie condusă într-un mod care să asigure participarea locuitorilor implicați și ai 
reprezentanților lor politici. 
Cuprinzătoare: trebuie să asigure coordonarea diferitelor politici sectoriale și să le integreze 
într-o abordare globală. 
Funcțională: trebuie să țină cont de conștiința regională bazată pe valori, cultură și interese 
comune care uneori depășesc hotarele administrative și teritoriale, ținând în același timp cont 
de înțelegerile instituționale 
Orientată pe termen lung: trebuie să analizeze și să ia in considerare tendințele pe termen lung 
și evoluția fenomenelor și intervențiilor din domeniul social, cultural, ecologic și al mediului. 
Amenajarea teritorial/spațială caută în același timp să atingă următoarele obiective 
fundamentale: 
- dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor 
- îmbunătățirea calității vieții 
- gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului 
- folosirea rațională a terenului. Citiți mai mult 

 

 Perspectiva Europeană de Dezvoltare Spațială (PEDS) – Spre o dezvoltare spațială 
echilibrată și durabilă pe teritoriul Uniunii Europene (document adoptat de către 
Consiliul Informal al Miniștrilor responsabili cu amenajarea teritoriului din țările UE, la 
Potsdam, în mai 1999) 

Scopul acestor politici de amenajare a teritoriului este să contribuie la dezvoltarea teritorială 
echilibrată și durabilă la nivelul UE. Din perspectiva miniștrilor, este importantă atingerea în 
egală măsură, în toate regiunile din UE, a trei obiective esențiale: (1) coeziunea economică și 
socială; (2) conservarea și gestionarea resurselor naturale și a patrimoniului cultural și (3) o 
competitivitate mai echilibrată a teritoriului european. Citiți mai mult 
 

 Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile (2007)  
Carta stabilește o serie de principii și strategii comune pentru politica de dezvoltare urbană, 
recomandând: (1) să se utilizeze mai intens abordările integrate ale politicii de dezvoltare 
urbană și (2) să se acorde o atenție specială zonelor defavorizate în contextul orașului ca tot 
unitar. Citiți mai mult  

 Ghidul de evaluare a patrimoniului rural european (CEMAT, Ljubljana, septembrie 
2003)  

Ghidul CEMAT contribuie la punerea în aplicare a recomandării Comitetului de Miniștri 
responsabili cu promovarea dezvoltării zonelor rurale ca așezări destinate activităților 
economice și recreative și ca medii naturale. Documentul urmărește să contribuie la restabilirea 
echilibrului urban-rural și să promoveze resursele lumii rurale ca factor de dezvoltare. Este 
esențial ca aceste principii să fie puse în practică și să se promoveze planificarea rurală durabilă, 

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionCharte/Charte_bil.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf


10 
 

combinând creșterea economică și protejarea bunurilor de patrimoniu inerente atât peisajului 
natural, cât și celui cultural. Ghidul contribuie la obținerea unei dezvoltări independente a 
zonelor rurale destinate locuirii și desfășurării de activități economice și recreative și ca regiuni 
fizice și, de asemenea, oferă orientări de planificare regională/teritorială pentru gestionarea 
acestui patrimoniu. Citiți mai mult 

Având în vedere statutul special de sit UNESCO al deltei Dunării, strategia de dezvoltare 
respectă și convenții și strategii internaționale care se referă la cerințe specifice de protejare și 
conservare a patrimoniului natural. 

 Strategia de la Sevilla pentru Rezervațiile Biosferei (1995)  
Acest document identifică rolul specific al rezervațiilor biosferei în dezvoltarea unei viziuni 
asupra relației dintre conservare și dezvoltare. Strategia oferă recomandări pentru dezvoltarea 
eficientă a rezervațiilor biosferei și stabilește condițiile necesare pentru funcționarea 
corespunzătoare a Rețelei Mondiale a Rezervațiilor Biosferei. Cuprinde recomandări de 
indicatori de implementare, cum ar fi o listă de control a acțiunilor, care va permite tuturor 
părților implicate să urmeze și să evalueze implementarea unei strategii. Citiți mai mult 
 

 Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural (Paris, 1972), 
adoptată de România prin Decretul 187/1990 

Scopul acestei convenții este de a asigura ocrotirea internațională a patrimoniului mondial, 
cultural și natural prin stabilirea unui sistem de cooperare și de asistență internațională. Citiți 
mai mult 

 
Aspecte transfrontaliere 
Aspectele transfrontaliere semnificative pentru atingerea obiectivelor comune de mediu dintre 
Rezervația Biosferei Delta Dunării din România și Rezervația Biosferei Dunării din Ucraina sunt 
recunoscute în convențiile internaționale. 
 
Rezervația Biosferei Delta Dunării din România și Rezervația Biosferei Dunării din Ucraina sunt 
recunoscute ca „Rezervația Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România/Ucraina” în cadrul 
Programului UNESCO „Omul și biosfera” (MAB) și ca sit RAMSAR transfrontalier. 
 
În regiune au fost implementate sau sunt în curs de implementare mai multe proiecte de 
cooperare transfrontalieră.  
 
Primul proiect din cadrul Fondului global de mediu (Global Environmental Facility - GEF) în 
România a fost implementat din 1995 și până la sfârșitul anului 2000, având ca scop 
continuarea consolidării biodiversității în Rezervația Biosferei Delta Dunării și a inclus activități 
de sprijinire a cooperării transfrontaliere între autoritățile celor două rezervații ale biosferei. 
Următoarele proiecte importante au vizat (a) identificarea obiectivelor comune de 
management în vederea conservării biodiversității și a dezvoltării durabile în Delta Dunării 
România/Ucraina și în Bazinul inferior al Prutului, din Republica Moldova (2001-2002); 
elaborarea unui program de monitorizare comun (2004-2006); (iii) catalogarea, evaluarea și 

http://etzakutarakua.colmich.edu.mx/proyectos/curutaran/publicaciones/European%20Rural%20Heritage.pdf
http://www.unesco.org/mab/doc/brs/Strategy.pdf
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
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remedierea surselor antropogenice de poluare din zona bazinului inferior al Dunării din Ucraina, 
România și Republica Moldova (2013-2015); (iv) consolidarea rețelei de arii naturale protejate 
pentru ocrotirea biodiversității și dezvoltare durabilă în Delta Dunării și Bazinul inferior al 
Prutului (2013-2015). În anul 2004 a fost publicat un document important, cu titlul „Cooperare 
transfrontalieră în arii naturale protejate din Delta Dunării și Prutul de Jos – Obiective de 
management pentru conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă”, finanțat de 
programul UE Tacis CBC (TSPF 0302/0044).  
 

Coordonarea cu strategiile naționale și regionale 
La nivel național, cadrul general și contextul strategiei sunt oferite de următoarele documente 
de planificare și strategii naționale, precum și de documente de planificare specifice la nivel 
regional și județean. 
 

 Strategia de Dezvoltarea Teritorială a României 2035  
Această strategie se află în lucru (în faza consultării publice). Ea constituie instrumentul de 
implementare a sistemului național de planificare teritorială – planuri de dezvoltare regională și 
planuri urbanistice generale – sprijinind funcționarea programelor de investiții până în 
anul 2035.  
 

 Planul de amenajare a teritoriului național  
Secțiunea I: Rețele de transport; Secțiunea a II-a: Apa; Secțiunea a III-a: Zone protejate; 
Secțiunea a IV-a: Rețeaua de localități; Secțiunea a V-a: Zone de risc natural; Secțiunea a VI-a: 
Zone turistice. Împreună, secțiunile fundamentează programele strategice sectoriale și 
determină dimensiunile și prioritățile dezvoltării în cadrul teritoriului României în raport cu 
politicile UE. Citiți mai mult 
 

 Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est 2014-2020  
Acest plan identifică nevoile de dezvoltare ale regiunii în care se găsește Delta Dunării. Citiți mai 
mult 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal „Delta Dunării” (P.A.T.Z. Delta Dunării, 
URBANPROIECT, 2008)  

Acest document reprezintă un plan statutar care oferă o analiză a situației, tendințelor și 
problemelor actuale. El include o strategie de dezvoltare cu o viziune, obiective specifice și 
măsuri de dezvoltare. Citiți mai mult 
 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – Zona Costieră a Mării Negre (P.A.T.Z. Zona 
Costieră a Mării Negre, URBANPROIECT, 2010)  

Acest document reprezintă un plan statutar care oferă o analiză a situației, tendințelor și 
problemelor actuale. El include o strategie de dezvoltare cu o viziune, obiective specifice și 
măsuri de dezvoltare. Citiți mai mult 
 

 Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020  

http://www.mdrt.ro/ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/monitor/policy-document/regional-plan-development-south-east-planning-region-period-2014-2020
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/monitor/policy-document/regional-plan-development-south-east-planning-region-period-2014-2020
http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patz_delta_dunarii/CD_Predare2_1/Strategie_at_2_final.pdf
http://www.mdrt.ro/userfiles/PATZ_zona_costiera_fazaIII.pdf
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Programul reprezintă angajamentul României privind implementarea Pilonului II al Politicii 
Agricole Comune a UE, prevăzut în Regulamentul CE nr. 1305/2013. PNDR constituie o 
oportunitate pentru abordarea punctelor slabe identificate în analiza SWOT, pe baza 
consolidării punctelor tari și valorificarea oportunităților disponibile. Va fi acordată o atenție 
specială utilizării depline a lecțiilor învățate și a progreselor realizate în programul anterior, prin 
care s-au pus bazele promovării utilizării continue și durabile a terenurilor agricole și forestiere, 
fiind create astfel premisele menținerii patrimoniului natural și cultural și conservarea valorii 
naturale ridicate a zonelor rurale. PNDR se subordonează principiilor și obiectivelor stabilite 
prin convențiile internaționale și directivele europene privind conservarea biodiversității și a 
habitatelor naturale, protejarea speciilor de faună și floră sălbatică și managementul durabil al 
resurselor naturale. Citiți mai mult 
 

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 
(orizont 2020-2030)  

Strategia oferă o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile a agriculturii și spațiului 
rural și vizează valorificarea inteligentă și durabilă a potențialului agroalimentar și dezvoltarea 
economiei neagricole în vederea stabilirii unui echilibru între dezvoltarea economică și impactul 
agriculturii asupra mediului. Strategia este rezultatul unei abordări sistemice sectoriale ce ține 
cont de interconexiunile dintre economie, societate și mediu și, în același timp, recunoaște 
nevoia de coeziune socială, principiile egalității de șanse, non-discriminării și diversității. Citiți 
mai mult 
 

 Acordul de parteneriat dintre Comisia Europeană și România 2014-2020  
Acordul de parteneriat are scopul de a aduce coerență în utilizarea fondurilor structurale de 
către România, în efortul acesteia de a atinge obiectivele Europa 2020 de creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Documentul oferă un plan strategic cu priorități de investiții 
pentru utilizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), a Fondului social european 
(FSE), a Fondului de coeziune (FC), a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime 
(EMFF) și a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Acordul de parteneriat 
cu România s-a constituit în jurul abordării a cinci priorități naționale: (1) promovarea 
competitivității și a dezvoltării locale; (2) dezvoltarea capitalului uman; (3) dezvoltarea 
infrastructurii fizice; (4) încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale; și (5) 
modernizarea administrației publice. Obiectivele definite vor necesita colaborarea eficientă a 
sectoarelor public și privat, precum și mobilizarea de fonduri suplimentare. Citiți mai mult  

 Strategia națională a României privind schimbările climatice  
Strategia națională a României privind schimbările climatice este documentul de orientare 

pentru acțiunea națională privind clima, care vizează atingerea obiectivelor Strategiei 

Europa 2020: reducerea gazelor cu efect de seră cu 20 %, reducerea consumului final de 

energie cu 20 % prin creșterea eficienței energetice, precum și producerea a 20 % din necesarul 

de energie din resurse regenerabile. Strategia evidențiază provocări la nivel sectorial și 

recomandă adaptarea sectorială corespunzătoare și politici de minimizare impactului efectelor 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Filon_Toderoiu/publication/262006369_2._PIO_FIT_et_al._ESPERA_13_1-s2.0-S221256711400121X-main/links/00b49536404075f642000000
http://www.researchgate.net/profile/Filon_Toderoiu/publication/262006369_2._PIO_FIT_et_al._ESPERA_13_1-s2.0-S221256711400121X-main/links/00b49536404075f642000000
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-romania-summary_ro.pdf
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adverse. Ea va fi urmată de un plan de acțiune și de o strategie revizuită până în 2015, elaborate 

cu sprijinul Băncii Mondiale. Citiți mai mult 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2013/10/2013-10-01_SNSC.pdf

